
 
Hírlevél X/24, 2015. június 18. 

 Hárshegy hírei (Nevelésügy) 
o A segédtiszti vezetői kézikönyv véleményeinek feldolgozása megkezdődött  
o Fogadalmi brosúra  
o Kézikönyv Konferencia - Cserkész kedvezménykártya átvétele  

 Testületek 
o Országos Elnökség hírei  

 Cserkészház hírei 
o Napijegyet nyerhetsz az ötleteddel!   

 Országos Központ hírei 
o Továbbra is várjuk a véleményeket a Magyar Cserkész lapról!   
o Nocrich CAMP - Románia   
o Cser-Készen a Kárpát-medencében táborok indulnak!   
o Cser-Készen az életre vezetői találkozó  
o Nagykovácsi hírek  
o Felfedező tábor 2015  
o Nyári tábor - kedvezményes boltok, vásárlási lehetőségek!  

 Egyéb programok, képzések 
o Jön a 72 óra kompromisszum nélkül akció!  

 Egyéb hírek, beszámolók 
o KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - Bécsben találkoztak a magyar 

cserkészszövetségek  
o Építsétek a párbeszéd hídjait! - Ferenc pápa üzenete az olasz cserkészeknek  

Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

A segédtiszti vezetői kézikönyv véleményeinek feldolgozása 
megkezdődött 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Véget ért a korosztályi segédtiszti vezetői kézikönyvek tesztidőszaka. Az online felületen, a kézikönyvek 
visszajuttatásával, illetve a levélben elküldött észrevételeiteket köszönjük! A május elejétől tartó 
tesztidőszak alatt 67 véleményt kaptunk, ezeket feldolgozzuk és a végleges verzió elkészítése során 
figyelembe vesszük. Köszönjük a munkátokat! 
 
Jó munkát! 
 
Németh-Nagy Melinda cst. (412.) 
MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok 
[vissza a tetejére] 

Fogadalmi brosúra 

Kedves Csapatparancsok Cserkésztestvérem! 
 
A TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása című kiemelt projektünk 
keretében, annak kezdetén terveztük az úgynevezett fogadalmi brosúrák létrehozását, mely most a 
megvalósítás szakaszába lépett. Célunk ezzel, hogy a cserkészcsapatok fogadalmi alkalmainak 
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ünnepélyességét tovább emeljük, segítsük és hozzátegyünk azokhoz. 
 
A fogadalmi brosúra szövege az alapító Lord Robert Baden-Powell of Gilwell által írt, és a BSA által 
kiadott From me to you című, ugyanerre a célra létrehozott anyagnak a lefordított változata lesz. Bi-Pi 
nagyon lelkesítő gondolatok ír ebben az anyagban. Biztosak vagyunk abban, hogy az egyéni 
elköteleződéshez nagyon sokat tudnak hozzátenni az Alapító máig élő sorai, arról nem is beszélve, hogy 
egy szép, tartalommal bíró fogadalmi emléket is adhattok ezáltal cserkészeitek kezébe. 
 
Kialakítását tekintve egy általános anyagra számítsatok, melyet bátran közre lehet adni kiscserkész kortól a 
felnőttcserkész fogadalomtételig. Terveink szerint 5000 db fogadalmi brosúrát készítünk el, melyek 
kiosztását a nyári táboroztatás megelőzően szeretnénk megvalósítani – ez a nyomdai kapacitásainktól is 
függ. Kevésbé szerencsés esetben a kiosztás szeptemberben lesz esedékes.  
Amennyiben további információkkal szolgálhatunk, jelentkezni fogunk. Ha kérdésed, javaslatod van, keress 
bizalommal. 
 
Jó munkát! 
 
Tekse Balázs cst. (958.)  
országos vezetőtiszt-helyettes  
Magyar Cserkészszövetség 
[vissza a tetejére] 

Kézikönyv Konferencia - Cserkész kedvezménykártya átvétele 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Szeretettel hívunk benneteket a június 27-én tartandó Kézikönyv Konferenciára a Magyarság Házába! 
 
A program témái: 

 A kiadványok elkészítésének folyamata, a munkacsomag bemutatása 

 Korosztályok a cserkészetben, az emberi élet részterületei, a korosztályok jellemzői 

 Az Egységes Ifjúságnevelési Kézikönyv helye a cserkészmunkában, az EINK tematikája (a 
kézikönyvek egymásra épülése szempontjából) 

 A korosztályi vezetői kézikönyvek, a korosztályi módszertani kézikönyvek felépítése, tematikája (a 
kézikönyvek egymásra épülése szempontjából) 

 A korosztályi kézikönyvek bemutatása 

 A kézikönyvek kommunikációja, a tesztidőszak tapasztalatai 

 Fórum: jövő tervezés, egyéb kérdések, észrevételek megbeszélése 

 
A Konferencia keretén belül kézhez vehetitek saját cserkész kedvezménykártyátokat is!  
 
Örömmel jelentjük, hogy a több céggel is aláírt együttműködési megállapodások után elkészültek és a 
június 27-i Kézikönyv Konferencián a Magyarság Házában átvehetőek az EDC kedvezménykártyák.  
 
Az EDC több száz elfogadóhelyet tömörít és átlagosan 11,4% kedvezményt biztosít a tagok számára, 
csupán csak a kedvezménykártya felmutatásával. Előnye még, hogy minden kedvezményes vásárlást 
követően, a vásárlási érték 1%-át a Magyar Cserkészszövetség kapja attól a bolttól, ahonnan 
vásároltatok. Ezt az egy százalékkal azt tervezzük, hogy visszaforgassuk a cserkészcsapatok, kerületek 
számára. A részletekről később tájékoztatunk benneteket. Most az első évben, a kártya próbaidőszaka 
alatt minden cserkészünk egy külön kedvezménykártyát kap a cserkészigazolványa mellé. Ezt a 
külön kedvezménykártyát adjuk át nektek. A sikeres próbaidőszakot követően a 
cserkészigazolványunkkal egységesítjük a kedvezményrendszer kártyáját.  
 
Gyertek, és a konferencián vegyétek kézhez saját cserkész kedvezménykártyátokat!  
Ha még nem hallottatok a kártya előnyeiről olvassátok el az erről szóló cikket a cserkész honlapon!  
 
Találkozunk június 27-én a Magyarság Házában! :) 
 
Jó munkát! 
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Németh-Nagy Melinda cst. (412.) 
anyagszerkesztő 
[vissza a tetejére] 

Testületek 

Országos Elnökség hírei 

2015. június 17-én tartott elnökségi ülés keretében négyen vettünk részt a megbeszélésen. dr. Henn Péter 
csst. (442.) OÜVE; Lendvay Endre cst. (1909.) OÜVEH, Tekse Balázs cst. (958.) OVTH és jómagam. Az 
alábbi témák kerültek elő, és ezek mentén az alábbi megállapodások születtek: 

 értékeltük a jelenlegi helyzetet, és szeméyles visszajelzéseket adtunk egymásnak; 

 egyeztettünk arról, hogy miként látjuk a jövő útját, hol látjuk a jövőbeni helyünket; 

 a vállalt program felelősségeit, határidejeit egyeztetssük - házi feladat az OEség tagjainak; 

 a jövőbeni ülések időpontjait egyeztettük; 

 Sándor Viktóriával való együttműködés (mint a belső kommunikáció felelőse, és az OEség belső 
kommunikációs munkatársa) kereteiről egyeztettünk Vikivel. 

Találkozunk júliusban, OEségi ülés keretében. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

[vissza a tetejére] 

Cserkészház hírei 

Napijegyet nyerhetsz az ötleteddel! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A cserkészet idén új lehetőséget kapott: 2015-ben több fesztiválon is népszerűsíteni fogjuk mozgalmunkat! 
 
Miben számítunk rátok?  
Olyan ötletek, játékok, kreatív megoldások után kutatunk, amik felkeltik a 18 körüli fiúk és lányok 
érdeklődését a nyári fesztiválokon. 
 
Az ötlet legyen 
- egyszerű, de nagyszerű 
- könnyen elkészíthető 
- cserkészetre jellemző 
- kis helyigényű 
 
Ha a te ötleted nyer, napijegyet kapsz ajándékba! Ha többen külditek el a nyertes ötletet, kisorsoljuk, ki 
kapja a napijegyet. 
 
Eresszétek meg bátran a kreativitásotokat! :) 
 
Ötleteiteket hozzánk küldjétek! A leveletek tárgyába írjátok bele az ötletek nevét! 

Jó munkát! 
 
Cserkészház 
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[vissza a tetejére] 

Országos Központ hírei 

Továbbra is várjuk a véleményeket a Magyar Cserkész lapról! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Ahogy azt korábban már olvashattátok a hírlevélben, kérdőívet küldtünk ki nektek, amelyben a Magyar 
Cserkész ifjúsági lappal kapcsolatban kérjük a véleményeteket. Ezidáig nagyon sok értékes és hasznos 
észrevétel érkezett hozzánk, és bízunk abban, hogy még többet kapunk! Ezért kérünk benneteket, 
szánjatok ránk időt és töltsétek ki minél többen javaslataitokkal kérdőívünket! 
 
Hiszen sokan keresitek, érdeklődtök a cserkészet újságai, a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja iránt, 
aminek nagyon örülünk, és továbbra is azt szeretnénk, hogy szívesen olvassátok azokat.  
Az újságok költségeit jelenleg a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása 
című kiemelt projekt segítségével finanszírozzuk. Ez a lehetőség július 31-ig él. Terveink szerint azonban a 
jövőben is fenn tartjuk a lapokat, ha igény mutatkozik rá a tagság részéről. Többek között fel szeretnénk 
mérni, hogy olvasnátok-e a jövőben is a lapokat, ha igen, milyen formában – online vagy nyomtatott – , mi 
az amin változtatnátok, illetve mekkora összeget szánnátok az újságokra, amennyiben önfenntartóvá kell, 
hogy váljanak. 
 
Elsőként a toborzási célt is szolgáló Magyar Cserkész lappal kapcsolatban várjuk az észrevételeiteket, 
meglátásotokat kérdőívünkön keresztül! (A kérdőív hivatkozása: https://goo.gl/VWMnHX) 
 
Köszönjük, hogy megosztjátok velünk véleményeteket, javaslataitokat! 
 
Kérjük a csapatparancsnokokat, hogy segítsék a kérdőív terjesztését, juttassák el a cserkész vagy kósza 
őrsöt vezető őrsvezetőkhöz, hogy az újság célcsoportjának véleménye is eljusson hozzánk.  
 
Jó munkát! 
 
Tőrincsi Tímea 
Kommunikációs vezető 
[vissza a tetejére] 

Nocrich CAMP - Románia 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Nocrichi Cserkészközpont szeretettel vár magyar cserkészeket is az idén nyáron, az Erasmus+ program 
keretén belül megrendezésre kerülő Nocrich C.A.M.P. elnevezésű táborára. A programra beadott 
Erasmus+ pályázatot az Európai Unió már elfogadta, így rendkívül kedvező feltételek mellett vehetünk részt 
a projekten. Nyolc ország összesen 48 cserkésze lesz jelen, így igazán nemzetközi társaságra 
számíthatnak a jelentkezők. 
 
A tábor témája a Hortobágy folyó (Hârtibaciu) multikulturális völgyének újrafelfedezése, hagyományokon, 
kézműves programokon, zenén, néptáncon, moziesteken, tábortüzeken és a környék felfedezésén 
keresztül. 
 
A program időpontja: 2015. augusztus 3-13. 
A program helyszíne: Újegyház (Nocrich), Szeben megye (Sibiu), Románia 
 
A jelentkezők: 

 az MCSSZ aktív tagja, érvényes ECSET-kóddal rendelkezik 

 15-25 éves 

 vállalja az egész programon való részvételt 

 érdeklődik a program témája iránt (kézművesség) 

 ért és beszél angolul 
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 5 + 1 főt várnak a szervezők 

A programon való részvétel INGYENES, az Uniós projektnek köszönhetően még az utazási költségekhez 
is kapnak hozzájárulást a résztvevők! 
 
Jelentkezés 2015. június 26.-ig az intercom@mcssz.hu címre küldött, "Nocrich 2015" témájú levéllel. 
Túljelentkezés esetén a Külügyi Bizottság választja ki a résztvevőket. 
 
Jó munkát! 
 
Hetyey Annamária (442.) 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 
[vissza a tetejére] 

Cser-Készen a Kárpát-medencében táborok indulnak! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Mint ahogyan már az előző hírlevélben is olvashattátok a Magyar Cserkészszövetség és három határon túli 
szövetség (SZMCS, VMCSSZ, RMCSSZ) összefogásában, a Határtalanul! program jóvoltából tábort 
szervez határon túli rászoruló magyar gyermekek számára. A program rengeteg lehetőséget tartogat a 
táborozó gyerekeknek, hogy megismerkedjenek egymással, megerősödjenek magyarságukban és egyben 
bepillantást nyerhessenek a cserkészet életre szóló kalandjaiba.  
 
A tábor központi címe: hatartalanul@cserkesz.hu  
 
A táborozni kívánó gyermekek a lakhelyük szerinti cserkészszövetségnél tudnak jelentkezni a táborra. 
 
Jelentkezési határidő: 2015. július 1. 
 
Kapcsolattartók: 

 Romániai Magyar Cserkészszövetség: Lázár Dániel: h2ocserkeszneklennijo@gmail.com és Deák 
Anna: anna.deak@rmcssz.ro 

 Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség: Lelkes Edit: edit.lelkes299@gmail.com 

 
Még több részletért látogassatok el a cserkész honlapra! 
 
A tábor képeit ITT nézhetitek meg. 
 
Kérlek benneteket hirdessétek ismerőseitek körében, hogy minél több határon túli rászoruló 
gyermeknek legyen lehetősége részt venni a táborban! 
 
Jó munkát! 
 
Merza Péter csst. (25.) 
Erzsébet-tábor főszervező 
[vissza a tetejére] 

Cser-Készen az életre vezetői találkozó 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Lezárult a jelentkezés a “Cser-Készen az Életre” táborokra. Örömmel adjuk hírül, hogy idén is közel 900 
gyermeket tudunk táboroztatni Zánkán. 
 
Egy előzetes találkozóra hívjuk azokat, akik vezetőnek jelentkeztek az idei turnusainkra, június 19-én, 
18.00 órára a Horánszky u. 20-ba. (Párbeszéd Háza, MCSSZ iroda) 
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Itt lehetőség lesz találkozni vezető-társaiddal, és választ kapni minden kérdésre, ami a táborral kapcsolatos: 
keretmese, program, leutazás és egyebek. 
 
Várunk mindenkit szeretettel! 
 
Jó munkát! 
 
Merza Péter csst. (25.) 
Erzsébet-tábor főszervező  
[vissza a tetejére] 

Nagykovácsi hírek 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Komoly mérföldkőhöz érkezett a nagykovácsi projekt 
 
Egy évvel azután, hogy a Magyar Cserkészszövetség birtokba vette a lepusztult állapotban lévő 
nagykovácsi épületegyüttest, a Pest Megyei Kormányhivatal megadta az engedélyt a Magyar 
Cserkészszövetség Mérnökirodájának bontási és építési tervére. Az alapos műemléki kutatást és feltárást 
követő tervezés után most egy fontos lépést tettünk afelé, hogy a műemléki épületek 2016 végére méltó 
módon megújulhassanak, és használatba lehessen őket venni. 
 
A jóváhagyott tervek szerint a második világháború utáni hozzáépítések egy részét elbontják, így a főút felől 
újra láthatóvá válik a kastély és annak klasszicista főbejárata. A meglévő, történeti jellegű fa nyílászárókat 
és kő elemeket, köztük a Tisza család címerét restaurátorok állítják helyre. A felújítási munkálatok 
legkorábban novemberben kezdődhetnek, a közbeszerzési eljárást követően. 
 
A Nagykovácsi Kastélykomplexum összes látványterve ezen a linken látható, vagy június 30-ig 
megtekinthető a kastélyban rendezett kiállításon hétköznaponként 16:00-20:00-ig. A kiállításon arról is lehet 
szavazni, milyen képzések valósuljanak meg itt a jövőben. 
 
Eközben zajlik a kastély mögött található oktatási épület felújítása, ahol idén októberben elindulhatnak az 
alkotópedagógiai képzések gyerekek és felnőttek, cserkészek és nem cserkészek számára. Az 
alkotópedagóga a cserkészmódszer, az amerikai maker mozgalom és az ifjúsági vállalkozásfejlesztés 
elemeit ötvözi, hogy egy olyan előremutató képzést nyújtson, ami a jövő munkaerőpiacán is hasznos tudást 
és magabiztosságot ad a fiataloknak. 
 
Jó munkát! 
 
Strommer Nóra  
kommunikációs tanácsadó  
[vissza a tetejére] 

Felfedező tábor 2015 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Már csak kevesebb, mint két hét, és beindul a táboroztatási szezon! Gőzerővel készülünk a Felfedező 
tábor indulására is, már majdnem minden startra kész.  
 
A Felfedező tábor célja, hogy a különböző tematikájú táborokkal a cserkészet sokszínűségét mutassa be az 
érdeklődő és nyitott gyerekeknek. A turnusok vezetői mind cserkészek, akik az erdei tematikától eltérő 
tábort csinálnak, ráadásul még az adott szakágnak a tagjai is, például Bopez esetében, aki a bicikliseket 
viszi. Lesz itt minden, fényfestés, tábortűz, bátorságpróba és rengeteg mozgásos játék. Ezzel az élmény 
dús öt nappal próbáljuk a gyerekeket bevonzani a cserkészéletbe. 
 
Már most sokan jelentkeztek, de még bőven van hely a kalandvágyó gyerekek számára. Várjuk azokat, akik 
szívesen sátraznak és vagánykodnak az erdőben Nagykovácsiban vagy Egerben, vagy tekernek a Balaton 
partján vagy eveznek a tiszaugi holtágon!  
 
Nagykovácsiban (Sztrilich Pál Cserkészpark): június 29-től kezdve július 31-ig minden héten indul 
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táborunk. Minden időpontba van még hely 10-20 fő befogadására. 
 
Eger: egy turnus indul, nagykovácsi táborunkkal párhuzamosan, ide még 15 fő jelentkezését várjuk. 

 
Biciklis táborunk is június 29-től indul, ahova szintén 15 főt tudunk még fogadni. 
 
Tiszaugon július 26-án szállnak vízre táborozóink, oda még 10 főt várunk. Egy héttel később egy újabb 
turnus indul, ahol 15 üres hely van. 
 
Kérünk Benneteket, hogy segítsetek hirdetni a Felfedező tábort, hogy meg tudjuk mutatni milyen 
sokszínű ez a cserkész mozgalom, és érdekessé tegyük olyan fiataloknak is, akik még nem találkoztak 
velünk, vagy még nem voltak olyan bátrak, hogy belépjenek! 
 
Jó munkát! 
 
Várdai Balázs őv. (442.) 
Felfedező tábor operatív vezetője 
[vissza a tetejére] 

Nyári tábor - kedvezményes boltok, vásárlási lehetőségek! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Korábban már hírt adtam nektek az MCSSZ készülő és hamarosan induló kedvezményrendszer 
programjáról, de ha lemaradtál volna, erről a honlapon is olvashattok. 
 
Itt a nyári táborozási szezon! 
 
E kapcsán arra szeretnélek kérni titeket, ha a táborhely közelében lévő boltban, kiskereskedőnél, 
őstermelőnél, stb. sikerült bizonyos kedvezményt kapnotok, akkor azt rögzítsétek egy általam előre 
elkészített egyszerű, csupán A/4 terjedelmű "együttműködési megállapodáson", hogy ez a partneri viszony 
a jövőre nézve is állandó legyen és a következő évben a helyszínre érkező másik csapat automatikusan a 
kedvező árakon tudjon vásárolni az adott bolttól. 
Természetesen ezeket a megkötött megállapodásokat minden cserkész által elérhető oldalra is fel fogom 
vinni azért, hogy ez közkincs legyen és a táborhelyek infrastruktúrájának felmérésekor segítséget adjon. 
 
Ha szeretnél élni a lehetőséggel, csak írj egy levelet nekem, és küldöm a részletes információkat, 
megállapodás mintát! 
(Természetesen megállapodást nem csak a cserkésztábor közelében lehet kötni, hanem a csapat 
működési helyén lévő ismerős boltokkal, kereskedőkkel is. Ha ismersz ilyen helyet, kapcsolatot, szintén írj!) 
 
Segítsük közösen egymást az ország bármely pontján! 
 
Jó munkát! 
 
Szórád Előd cst. (118.) 
kedvezményrendszer koordinátor 
[vissza a tetejére] 

Egyéb programok, képzések 

Jön a 72 óra kompromisszum nélkül akció! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
2015. október 8-11. között a három történelmi keresztény egyház nyolcadik alkalommal rendezi meg a 72 
óra kompromisszum nélkül akciót. 
 
A 72 óra szervezői idén is számítanak a cserkészek együttműködésére, akár a rendezvény hírének 
terjesztésében, akár a rendezvény önkéntesekkel vagy egyedi projektekkel való támogatásával. 
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Amennyiben szeretnétek részt venni az eseményen valamilyen formában, kérünk Benneteket jelezzétek a 
szervezők felé ezen a linken keresztül:  
https://goo.gl/ja7ZnR 
 
Tekintsétek meg az előzetes híreket: 
Iskoláknak szánt hirdetés 
Közösségeknek szánt hirdetés 
 
Kérdéseitekkel bátran forduljatok Darvas Mártonhoz, a 72 óra kompromisszum nélkül program 
főkoordinátorához adarvas.marton@72ora.hu címen vagy a +36 30/475-2407 telefonszámon. 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ágnes 
kommunikációs gyakornok 
[vissza a tetejére] 

Egyéb hírek, beszámolók 

KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - Bécsben találkoztak a magyar 
cserkészszövetségek 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Tevékeny hétvégét tudhat maga mögött a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma, mely május 8-10. 
között, ezúttal Bécsben tartotta rendszeres tavaszi ülését a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
vendéglátásában. 
 
A magyarországi és határon túli magyar cserkészszövetségeket tömörítő Magyar Cserkészszövetségek 
Fóruma azon túl, hogy egyeztető közösség, az utóbbi években több nagyobb, közös projektet is felvállalt. 
Együtt dolgozták ki az Összmagyar Cserkészstratégiát, melynek hosszú távú célja a cserkészet 
elterjesztése, létrehozták az Összmagyar Cserkészirodát, amely a szövetségek közötti munkát koordinálja, 
vagy épp szakmai konferenciákat rendeznek. 
 
Az idei tavaszi ülés is ennek a jegyében telt. A tagszövetségek elnökei beszámoltak arról, hogy milyen 
eredményeket értek el a stratégia kapcsán, valamint elhangzott egy részletes beszámoló az Iroda 
munkájáról és a folyamatban levő projektekről. Szó volt a közös vezetőképzések – segédtiszti és tiszti – 
előkészületeiről, a közös Iroda igazgatójának újraválasztásáról és a határon túli hátrányos helyzetű 
gyerekek táboroztatását célul tűző Határtalanul Táborok részleteiről is. 
A Kárpátaljai és a Magyarországi Cserkészszövetség, valamint az Összmagyar Cserkésziroda ötletéből 
nőtt ki egy kezdeményezés Kárpátalja megsegítésére, amely túlmutat a rövid távú anyagi segítségen, és 
végső célja a kisközösségek szervezése a kárpátaljai magyar fiatalok számára. 
 
Az ülés utolsó részében a résztvevők a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának jövőjével foglalkoztak. 
Keresték azokat a területeket, amelyeken szorosabbra lehet fűzni az együttműködést, és gondolkodtak, 
hogy mely ügyeket, és hogyan lehet megoldani összmagyar szinten a fórumon keresztül. 
 
Az ülés másnapján a cserkészszövetségek képviselői megtekintették Bécs néhány, magyar vonatkozású 
látnivalóját, majd részt vettek a helyi magyar nyelvű szentmisén. A közös munka azonban nem áll meg, 
hiszen júniusban egy cserkésznevelési konferenciával folytatódik a magyar cserkészet fejlődése. 
 
Szórád Gábor cscst. és Varga Eszter  
Összmagyar Cserkésziroda, Budapest, Magyarország 
A KMCSSZ Sajtószolgálata  
[vissza a tetejére] 
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Építsétek a párbeszéd hídjait! - Ferenc pápa üzenete az olasz 
cserkészeknek 

Az egyházban való aktív szerepvállalásra biztatta azt a mintegy százezer olasz cserkészt Ferenc pápa, akik 
zsúfolásig megtöltötték a római Szent Péter teret a június 13-ai, szombati találkozón. 
 
Olaszország szinte minden részéről érkeztek gyalogosan, kerékpárral vagy busszal cserkészek az Olasz 
Katolikus Cserkészvezetők és Cserkészek Szövetségének (AGESCI – Associazione Guide e Scouts 
Cattolici Italiani) szervezésében a Szent Péter térre. 
 
A Szentatya a következő beszéddel fordult hozzájuk: 
 
"Kedves olasz cserkészbarátaim! Jó napot kívánok! 
 
Köszönöm, hogy ilyen nagy számban eljöttetek Olaszország minden részéből, hogy ilyen ünnepi hangulatot 
keltsetek a Szent Péter téren. Köszöntöm a férfi és női cserkészelnököt, a cserkészekkel megbízott egyházi 
asszisztenst, a farkaskölyköket és a katicákat (fiú és lány kiscserkészek – A szerk.), a cserkészvezetőket, a 
vándorokat és a kószákat, a csapatok parancsnokait és a cserkészpapokat. Ne dicsekedjetek ezzel, de 
mondok nektek valamit: az egyház értékes része vagytok Olaszországban. Talán a legkisebbek nem értik 
még jól, de a nagyobbak, remélem, igen! Részletesebben: fontos a ti hozzájárulásotok, amellyel a 
családokat segítitek a kisgyermekek, a gyermekek és a fiatalok nevelésében. A szülők rátok bízzák őket, 
mert meggyőződtek a cserkészmódszer jóságáról és bölcsességéről, amely a nagy emberi értékeken, a 
természettel való kapcsolaton, a vallásosságon és az Istenbe vetett hiten alapul; egy olyan módszer, mely 
felelősségteljes szabadságra nevel. A családok bizalma hitelt érdemlő, amint az egyházé is: kívánom, hogy 
érezzétek magatokat mindig a nagy keresztény közösség részének. 
 
Tavaly augusztusban fölhívtalak benneteket telefonon, amikor San Rossore fenyvese mellett gyűltetek 
össze. Emlékeztek? [A cserkészek kiáltják: Igen!] Egy nagy országos portyán vettetek rész – ahogy ti 
nevezitek –, amelynek végén aláírtátok a „Bátorság Chartáját”. Ez a „Charta” kifejezi a meggyőződéseteket 
és vágyaitokat, egy nagy javaslattal fordultatok vezetőitek, plébániáitok és az egyház felé neveléseteket 
illetően. E javaslat lelki és hitbeli részeket is tartalmaz, hiszen ezek alapvetőek egy ember kiegyensúlyozott 
és teljes növekedéséhez. 
 
Egyszer megkérdezték alapítótoktól, Lord Baden Powelltől: „Honnan jött a vallás [a cserkészetbe]?” Ő azt 
válaszolta: „Sehonnan. Az már benne volt! A cserkészmozgalomnak nincs vallásos oldala… Annak az 
alapja a vallás, vagyis az Isten megismerésére és az Ő szolgálatára való fogékonyság.” (Lord Baden Powell 
beszéde, 1926. július 2.) 
 
A világon az AGESCI egyike azon cserkészszövetségeknek, amelyek leginkább építenek a lelkiségre és a 
hitbeli nevelésre. Sok még a munka, hiszen minden csapatparancsnok tisztában van ennek fontosságával, 
levonva a következtetéseket. 
 
Tudom, hogy a vezetőképzésnek része a Szentírás ismerete is, akár új módszerek segítségével is, 
központba helyezitek az általatok megtapasztalt élet értelmezését az evangélium üzenetének fényében. 
Gratulálok nektek ezekhez a jó kezdeményezésekhez. Kívánom, hogy ne csak elszórtan jelenjenek meg 
ezek, hanem épüljenek bele egy állandó és sok mindenre kiterjedő képzési tervbe, amely a szervezet teljes 
felépítésében jelen van; lehetővé téve ezzel, hogy az evangélium elérjen benneteket, megkönnyítve az 
életetekben beálló változásokat. 
 
Van a szívemben egy dolog a katolikus szervezetekkel kapcsolatban. Szeretném ezt nektek is elmondani. 
A szövetségek, mint a tiétek is, kincs az egyház számára, amelyet a Szentlélek arra indít, hogy minden 
körben és területen hirdesse az örömhírt. Biztos vagyok abban, hogy az AGESCI új lendületet vihet az 
egyház evangelizációjába és újfajta képességet a társadalommal folytatott párbeszédben. Ajánlom nektek 
ezt a párbeszédre való képességet, építsetek hidakat a társadalomban, ott, ahol inkább falak építésére van 
hajlam. Kérlek, ti hidakat építsetek! A párbeszéd hídjait. Ezt azonban csak egy feltétellel lehet elérni: ha 
egyik csoport sem veszíti el a kapcsolatot a helyi plébániával, amit sokszor nem látogatnak, hogy ott is 
fejtsék ki tevékenységüket, még ha más részekről jönnek is oda. Arra kaptatok meghívást, hogy 
tagozódjatok be a helyi egyház lelkipásztori tevékenységébe, értékes kapcsolatokat kötve és mindenben 
együttműködve a püspökeitekkel, a plébánosokkal, a papokkal, nevelőitekkel és a helyben vagy a 
plébánián működő más egyházi szervezetek tagjaival. Ne elégedjetek meg azzal, hogy „díszként” jelen 
vagytok vasárnaponként vagy a nagyobb eseményeken! 
 



Az AGESCI-ben sok csapat van, akik már teljesen integrálódtak egyházmegyei vagy plébániai közegükbe. 
Az általuk kínált képzés kincsként jelenik meg a plébániai közösségben a gyerekeknek, a kamaszoknak, a 
fiataloknak és a felnőtteknek, hiszen kortársaikkal együtt járnak a hittancsoportba vagy vesznek részt 
keresztény képzésükben. Teszik mindezt úgy, hogy nem tagadják meg azt, ami a cserkésznevelés 
sajátossága. Az eredmény végül egy gazdagabb és teljesebb ember lesz. Egyetértetek? Akkor menjetek 
ezen az úton tovább! 
 
Köszönöm mindnyájatoknak: a farkaskölyköknek, a katicáknak, a cserkészvezetőknek, a vándoroknak és a 
kószáknak, a csapatparancsnokoknak és a cserkészpapoknak. Imáimmal kísérlek benneteket, kérlek, hogy 
ti is imádkozzatok értem! 
 
Jó utat mindenkinek!" 
 
Fordította: Korponai Gábor SJ 
 
Magyar Kurír 
[vissza a tetejére] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2015. június 18., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 
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